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Instrucţiuni pentru instalarea cablurilor cu 2 conductori 
între unitatea de operare şi motor

ROMÂNĂ
VAS 453924-2015-03

Duceţi cablul de la unitatea de operare 
la fereastră.

Notă: Pentru dimensiunile corecte ale 
cablului, consultaţi tabelul.

Pentru conectarea la motor: Consultaţi 
instrucţiunile de utilizare ale produsului 
respectiv.

INSTRUCTIONS FOR WIRING. ©2015 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP
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Citiţi plăcuţa de identificare a ferestrei 
şi alegeţi secţiunea corespunzătoare.

Fereastră cu plăcuţa de identificare 
pe partea stângă:
a    Al cincilea simbol este un K. Alegeţi 

secţiunea galbenă.

Fereastră cu plăcuţa de identificare 
pe partea dreaptă:
b    Al patrulea simbol este o literă. 

Alegeţi secţiunea violet.

c    Al patrulea simbol este o imagine. 
Alegeţi secţiunea gri.

Paginile 8-10

Paginile 11-14

Paginile 3-7
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Aflaţi tipul de fereastră 
de pe plăcuţa de iden-
tificare. Primele trei 
caractere indică tipul 
de fereastră. Alegeţi 
pagina corespun-
zătoare.

Alegeţi cablurile electrice mascate A  
sau cablurile conectate la vedere B .

A    Cablurile electrice mascate tre-
buie instalate înainte de realizarea 
peretelui interior şi de instalarea ele-
mentelor de finisare dintre fereastră 
şi perete.

B    Alegeţi cablurile conectate la 
vedere în cazul în care fereastra 
a fost instalată şi pereţii interiori 
există deja.

Pag. 4Cabluri electrice mascate

Pag. 6Cabluri conectate la vedere

Pag. 5Cabluri electrice mascate

Pag. 7Cabluri conectate la vedere
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A GGL/GGUCabluri electrice mascate

Îndepărtaţi capacul a .  
Dacă în jurul ferestrei se montează un 
manşon de izolare a ferestrei din setul 
de instalare BDX, materialul izolant tre-
buie decupat din jurul capacului b . Ma-
terialul izolant trebuie pus la loc după 
ce montarea cablurilor s-a încheiat.

Scoateţi materialul izolant de pe rama 
superioară cu ajutorul unei şurubelniţe.

Creaţi spaţiu pentru cablu făcând o 
gaură în materialul izolant din zona 
indicată cu ajutorul unui dorn.  

Treceţi cablul prin gaura din rama supe-
rioară şi prin materialul izolant. 

Remontaţi materialul izolant în rama 
superioară. Cablul trebuie să fie întins 
pentru a se evita prinderea acestuia 
între materialul izolant şi rama superi-
oară.
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a b c

A
Îndepărtaţi capacul a .  
Dacă în jurul ferestrei se montează un 
manşon de izolare a ferestrei din setul 
de instalare BDX, materialul izolant 
trebuie decupat din jurul capacului b .  
Materialul izolant trebuie pus la loc 
după ce montarea cablurilor s-a înche-
iat.

Deschideţi fereastra cu ajutorul mâ-
nerului a . Trageţi bara de operare în jos 
b  şi rotiţi cerceveaua la 180 de grade 
c .

Înlăturaţi materialul izolant de pe rama 
superioară cu ajutorul unei şurubelniţe. 

Rupeţi capătul materialului izolant în 
locul unde se află perforaţia.

Remontaţi materialul izolant în rama 
superioară.

Treceţi cablul prin orificiul din rama 
superioară şi prin gaura din cercevea. 
Îndepărtaţi capacul de pe cercevea, 
dacă acesta există. Tăiaţi cablul la lun-
gime, lăsând un surplus de aproximativ 
200 mm.

GPL/GPUCabluri electrice mascate
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Faceţi o gaură pentru cablurile dintre 
rama superioară şi elementele de finisa-
re dintre fereastră şi perete a . 

 Gaura nu trebuie să fie mai adâncă 
decât este indicat în imagine b .

Scoateţi materialul izolant de pe rama 
superioară cu ajutorul unei şurubelniţe. 

Creaţi spaţiu pentru cablu făcând o 
gaură în materialul izolant din zona 
indicată cu ajutorul unui dorn. 

Treceţi cablul prin gaura din rama 
superioară şi prin materialul izolant. 
Remontaţi materialul izolant în rama 
superioară.

Cablul trebuie să fie întins pentru a se 
evita prinderea acestuia între materi-
alul izolant şi rama superioară. Aplicaţi 
material de etanşare în jurul găurii. 
Montaţi cablul pe elementele de finisa-
re dintre fereastră şi perete.

GGL/GGUCabluri conectate la vedere
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GPL/GPUCabluri conectate la vedere

Faceţi o gaură pentru cablurile dintre 
rama superioară şi elementele de finisa-
re dintre fereastră şi perete a . 

 Gaura nu trebuie să fie mai adâncă 
decât este indicat în imagine b .

Deschideţi fereastra cu ajutorul mâ-
nerului a . Trageţi bara de operare în jos 
b  şi rotiţi cerceveaua la 180 de grade 
c . 

Înlăturaţi materialul izolant de pe rama 
superioară cu ajutorul unei şurubelniţe. 

Rupeţi capătul materialului izolant în 
locul unde se află perforaţia. 

Remontaţi materialul izolant în rama 
superioară. 

Treceţi cablul prin orificiul din rama su-
perioară şi prin gaura din cercevea. În-
depărtaţi capacul de pe cercevea, dacă 
acesta există. Tăiaţi cablul la lungime, 
lăsând un surplus de aproximativ  
200 mm. Aplicaţi material de etan-
şare în jurul găurii. Montaţi cablul pe 
elementul de finisare dintre fereastră şi 
perete.
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Pag. 9Cabluri electrice mascate

Pag. 10Cabluri conectate la vedere

Aflaţi tipul de fereas-
tră de pe plăcuţa de 
identificare. Primele trei 
caractere indică tipul 
de fereastră. Alegeţi 
pagina corespunzătoare.

Alegeţi cablurile electrice mascate A  
sau cablurile conectate la vedere B .

A   Cablurile electrice mascate trebuie 
instalate înainte de realizarea pere-
telui interior şi de instalarea elemen-
telor de finisare dintre fereastră şi 
perete.

B   Alegeţi cablurile conectate la ve-
dere în cazul în care fereastra a fost 
instalată şi pereţii interiori există 
deja.
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Îndepărtaţi capacul a .  
Dacă în jurul ferestrei se montează un 
manşon de izolare a ferestrei din setul 
de instalare BDX, materialul izolant 
trebuie decupat din jurul capacului b .  
Materialul izolant trebuie pus la loc 
după ce montarea cablurilor s-a închei-
at.

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Treceţi cablul prin gaura din rama 
superioară.

GHL/GHU/GPL/GPU
Deschideţi fereastra cu ajutorul mâne-
rului a . Trageţi bara de operare în jos 
b  şi rotiţi cerceveaua la 180 de grade 
c .

Treceţi cablul prin gaura din rama 
superioară şi prin gaura din cercevea. 
Îndepărtaţi capacul de pe cercevea, 
dacă acesta există.

Cabluri electrice mascate
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200 mm

GGL/GGU/GFL/VL/VU
Treceţi cablul prin gaura din rama 
superioară.

GHL/GHU/GPL/GPU
Deschideţi fereastra cu ajutorul mâ-
nerului a . Trageţi bara de operare în jos 
b  şi rotiţi cerceveaua la 180 de grade 
c . 

Cabluri conectate la vedere

Faceţi o gaură pentru cablurile dintre 
rama superioară şi elementul de finisaj 
dintre fereastră şi perete a . 

 Gaura nu trebuie să fie mai adâncă 
decât este indicat în imagine b .

Treceţi cablul prin orificiul din rama su-
perioară şi prin gaura din cercevea. În-
depărtaţi capacul de pe cercevea, dacă 
acesta există. Tăiaţi cablul la lungime, 
lăsând un surplus de aproximativ  
200 mm. Aplicaţi material de etanşa-
re în jurul găurii. Montaţi cablul pe 
elementul de finisare dintre fereastră şi 
perete.
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Aflaţi tipul de fereastră 
de pe plăcuţa de iden-
tificare. Primele trei 
caractere indică tipul 
de fereastră. Alegeţi 
pagina corespun-
zătoare.
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GGL/GFL/GZL/GGU

3a   Ferestre prevăzute deja cu găuri: 
Scoateţi capacul.

3b   Ferestre din lemn care sunt 
prevăzute cu găuri: Găuriţi.

3c    Ferestre din poliuretan care sunt 
prevăzute cu găuri: Găuriţi.

4    Treceţi cablul prin gaura din fere-
astră.

1    Înlăturaţi profilele laterale de pe 
tocurile ferestrei. 

2    Înclinaţi uşor ramele de etanşare 
către exterior.
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4    Menţineţi unghiul de deschidere 
şi faceţi o gaură perpendicular pe 
ramă prin cercevea. 

5    Treceţi cablul prin gaură şi tăiaţi-l 
la lungime, lăsând un surplus de 
aproximativ 200 mm.

6    Aplicaţi material de etanşare în 
jurul găurii. Montaţi cablul pe ele-
mentul de finisare dintre fereastră 
şi perete.

2   Scurtaţi garnitura de cauciuc. 

3    Rotiţi cerceveaua la unghiul de 
deschidere indicat. 

1    Deschideţi fereastra cu ajutorul mâ-
nerului a . Trageţi bara de operare 
în jos b  şi rotiţi cerceveaua la 180 
de grade c . 
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5    Treceţi cablul prin gaura din fere-
astră.

2    Scoateţi profilul de pe tocul fere-
strei. 

3    Îndoiţi uşor ramele de etanşare 
către exterior.

4a   Ferestre prevăzute deja cu găuri: 
Îndepărtaţi dopul şi capacul.

4b   Ferestre care sunt prevăzute cu 
găuri: Găuriţi.

1    Deschideţi fereastra cu ajutorul mâ-
nerului a . Trageţi bara de operare 
în jos b  şi rotiţi cerceveaua la 180 
de grade c .


